Regulamin konkursu plastycznego
z okazji Światowego Dnia Wody
Organizator:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR - WiK Spółka z o.o.
ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański
Cel konkursu:
Głównym celem konkursu jest wykonanie rzeźby związanej z tematem wody.
Praca plastyczna ma być pretekstem do poruszenia z dziećmi treści związanych
ze znaczeniem wody w przyrodzie i dla człowieka.
ponadto:
 Rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych.
 Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 Kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej wśród dzieci.
 Integracja grupy wykonującej rzeźbę.

Tematyka konkursu:
 Światowy Dzień Wody.
Temat prac powinien obejmować aspekt związany z wodą. Interpretację
organizator pozostawia autorom prac.
Uczestnicy:
 Konkurs skierowany jest do przedszkoli z terenu miasta Starogard Gdański
Technika i wymiar prac:
 Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez placówkę 1 pracy plastycznej
w formie rzeźby, dowolną techniką .
 Rzeźba powinna być przenośna (mobilna) .
 Rzeźba nie powinna przekraczać wysokości 2 metrów.
 Każdy uczestnik konkursu (przedszkole) może zgłosić tylko jedną pracę.
 Praca wykonana powinna być wspólnie z dziećmi.

Kryteria oceny prac plastycznych:
 Zgodność z tematem konkursu.
 Oryginalność plastycznych rozwiązań (kompozycja, dobór barw, techniki).
 Ogólne wrażenie artystyczne ( estetyka i stopień wykończenia pracy).
Termin :
 Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 10 kwietnia 2018r.
 Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 Prace należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
STAR - WiK Spółka z o.o., ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański
 Dostarczone prace powinny posiadać metryczkę oraz podpisane zgłoszenie,
(załącznik do niniejszego regulaminu)
Ocena prac:
 Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.
 Dostarczone prace zostaną umieszczone na wystawie, zorganizowanej
przez organizatora w ramach obchodów Dnia Ziemi.
Nagrody:
 Nagrodą jest sprzęt sportowy dla wygranej placówki oraz dyplomy
uczestnictwa dla wszystkich pozostałych placówek uczestniczących
w konkursie.
Ogłoszenie wyników:
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Dnia Ziemi
 Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia
nagród.
Prawa autorskie:
 Z chwilą przystąpienia do konkursu Organizator nabywa na zasadzie
wyłączności, nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełem na wszystkich
polach eksploatacji.
 Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

Zapraszamy do udziału!

Załącznik

Nazwa autora pracy ….....:............................................................................
…....................................................................................................................
Tytuł i krótki opis pracy(np.: co było inspiracją do powstania rzeźby, technika wykonania,)
........................................................................................................................
….....................................................................................................................
Nazwa i adres placówki
…..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za pracę
..........................................................

Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy
konkursowej wykonanej przez
.........................................................................................................................
(nazwa placówki) w ramach ww. konkursu na organizatora konkursu i udzielam
mu nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu konkursu.

…..............................................
Podpis dyrekcji danej placówki

